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Pressmeddelande 

3 januari 2017 

Acer lanserar laptop bortom ren gaming med Tobii 
eyetracking  

Tobii, världsledaren inom eyetracking, meddelar att dess teknologi kommer att integreras i den 

nya versionen av Acers laptop Aspire V 17 Nitro Black Edition. Aspire V 17 Nitro kommer att 

integrera eyetracking-plattformen Tobii IS4, vilket möjliggör smidigare arbetsflöden, mer 

intuitiv kontroll i Windows 10 och nya, fördjupade spelupplevelser.  

– Acer har åtagit sig att ta den senaste tekniken till marknaden och vi är glada över att fortsätta 

leverera på det löftet genom att arbeta med Tobii, säger Jerry Hou, General Manager, Consumer 

Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. Aspire V 17 Nitro Black Edition är en produkt med fokus 

på hög prestanda och med eyetracking möjliggörs inte bara fördjupade spelupplevelser utan också 

mer intuitiv navigering och produktivitet i det dagliga användandet. 

– Acer V Nitro är världens första laptop med eyetracking som riktar sig till konsumenter generellt. Det 

är väldigt spännande att se eyetracking bereda väg från tillbehör till bärbara speldatorer, 

spelmonitorer, mobiler och nu även mer generella premiumdatorer. Allt detta har hänt under loppet av 

det gångna året. Acer är redan en betydande integrationspartner genom sina Predator-produkter för 

gaming och vi är mycket glada att se detta samarbete fortsätta att utvecklas, säger Oscar Werner, 

affärsområdeschef för Tobii Tech.  

Acer Aspire V 17 Nitro, som offentliggjorts idag, är en bärbar premiumdator designad för produktivitet 

och underhållning. Den riktar sig till dem som söker en enastående medieupplevelse i en bärbar 

formfaktor. Aspire V 17 Nitro är den första bärbara datorn som kombinerar Tobiis eyetracking-

teknologi med Microsofts Precision Touchpad Platform (PTP). Kombinationen av eyetracking och en 

PTP skapar upplevelsen av en virtuell pekskärm som gör interaktion mer naturlig och förbättrar 

produktivitet. Funktioner omfattar: 

 Touch @ Gaze: Placera ditt finger på pekplattan och muspekaren dyker upp där du vill ha 

den. 

 Scroll @ Gaze: Dra med två fingrar över pekplattan för att automatiskt scrolla i det fönster 

som du tittar.  

 Zoom @ Gaze: Titta på ett ställe och dra två fingrar mot varandra på pekplattan för att zooma 

in, eller ifrån varandra för att zooma ut just där. 

 App Switcher: Håll ner alt + tab för att visa alla öppna program, titta på det du vill öppna och 

släpp tangenterna för att välja det programmet.  

Den som skaffar en Acer Aspire V 17 Nitro kan också få mer immersiva spelupplevelser i över 45 

datorspel som har anpassats för eyetracking och finns på www.TobiiGaming.com, däribland 

WATCH_DOGS 2, Steep, Deus Ex: Mankind Divided, Tom Clancy’s The Division och Elite: 

Dangerous. Flera nya spel med eyetracking läggs till varje månad och Tobii bedömer att det kommer 

att finnas 100 spel med eyetracking vid slutet av 2017, däribland ytterligare flera nya AAA-titlar. 

Det finns inga bindande volymåtaganden från Acer vad gäller eyetracking-plattformar och Tobiis 

leveranser kommer att ske i takt med försäljning av Aspire V 17 Nitro. Enligt plan blir V Nitro 17 

tillgänglig på marknaden i februari. För mer information om produkten, se www.acer.com. 

http://www.tobiigaming.com/
http://www.acer.com/
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Om Tobii 

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni 

med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox 

gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor 

med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera 

mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, 

däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis 

teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii 

har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 

700 anställda. Läs mer på www.tobii.com. 
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